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ABES e IDC divulgam estudo “Mercado
Brasileiro de Software - Panorama e
Tendências 2020”
O documento mostra que o Brasil representa
1,8% do mercado mundial de TI e 40,7% do
mercado da América Latina. Os investimentos
neste segmento foram na ordem de 2,3% do
PIB

ABES Software CONFERENCE 2020 traz experts internacionais e conteúdo de
alto impacto
A edição será 100% digital, nos dias 28, 29 e 30/9, com uma proposta arrojada
para temas que vão reunir os principais C-Levels do setor de TIC e impactará
milhares de pessoas

Frente LGPD realiza debate sobre a ANPD e a PEC 17 com representantes do
Executivo, do Legislativo e de entidades
A Frente Empresarial em Defesa da LGPD e da Segurança Jurídica promoveu o
lançamento de nova carta aberta sobre o tema e o webinar “Desenvolvimento
Econômico e o Futuro da LGPD”. A moderação do evento foi realizada por Andriei
Gutierrez, coordenador do Comitê Regulatório da ABES

Os Impactos da Reforma Tributária no Setor de TIC

Jorge Sukarie, vice-presidente do Conselho da ABES, publica artigo que discute a
necessidade de o Brasil promover uma Reforma Tributária e o que isso impacta no
setor de TIC

ABES seleciona e divulga cursos do Instituto Êxito de Empreendedorismo
para seus associados

Como parte do convênio firmado com o Instituto Êxito de Empreendedorismo,
foram selecionados mais de 100 cursos e palestras inspiradoras para compor a
plataforma exclusiva da entidade

Notícias
Edital do programa Agro 4.0, da ABDI, receberá inscrições até 26/09
Fonte: ABES
Parque Tecnológico desenvolve Plataforma Virtual de Testbed em Internet das
Coisas
Fonte: ABES
Ranking Connected Smart Cities 2020 aponta São Paulo como a cidade mais
inteligente do País
Fonte: ABES
SAS Brasil promove programa interno de diversidade e valorização do papel da
mulher no ambiente corporativo
Fonte: ABES
ABB fecha parceria global com Accenture para desenvolvimento de soluções
digitais
Fonte: ABES
AgroVen e CPQD anunciam parceria para cooperação no desenvolvimento das
agtechs, as startups do setor agro
Fonte: ABES
Tecnologia VTEX auxilia Cobasi a se manter competitiva na pandemia
Fonte: ABES
TIBCO Connected Intelligence Cloud disponibiliza solução para retorno seguro e
responsável ao local de trabalho
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra os webinares “Novos
Tempos: Como fica a competitividade
do setor de software brasileiro” e
“Novos Tempos: Como o Brasil e a
Estônia estão se preparando para uma
sociedade mais virtual”
Para quem não conseguiu acompanhar os
webinares ao vivo, a ABES preparou uma
playlist no YouTube com todos vídeos dos
eventos que já aconteceram. A lista será
sempre atualizada para que você não perca
nenhum dos debates

Oportunidade de Negócios
Empresa IN - Inteligência de Negócios busca parceiros em todas as regiões do
Brasil para democratizar BI
Fonte: ABES

Comitês da ABES
Conheça os comitês da ABES e seus responsáveis. Caso queira mais informações e
se inscrever em algum deles, entre em contato com Carolina Marzano, Assessora
de Comitês, pelo e-mail: carol.marzano@abes.org.br.
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
André Elias Gonçalves
COMITÊ DE TECNOLOGIA DIGITAL
Onivaldo Roncatti
COMITÊ REGULATÓRIO
Andriei Gutierrez
GT PROTEÇÃO DE DADOS
Daniella Caverni Machado
Francisco Eduardo Espuny
GT TRIBUTÁRIO
André Iizuka
Mércia Barbosa
COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Jeferson Stutz
Paulo Bozza

Benefício Associado ABES

Por meio da CAESBRA, a ABES oferece um plano de
saúde nacional, com hospitais de excelência do Brasil
para as empresas associadas, com custos inferiores
aos que estão sendo praticados no mercado. Informese pelo e-mail saude@A2Gseguros.com.br.

